
 

Nieuwsbrief oktober 

2021 

Beste Budo mensen van Oost-

Nederland. 

Na een lange periode van stilstand 
zijn wij weer in beweging. Dk – 18 en 
Dk – 15 en de opstaptoernooien. Niet 

te vergeten dat er inmiddels weer 
stages zijn verzorgd voor zowel judo 

als jiujitsu. Wij gaan er weer voor in 
Oost-Nederland en dit vieren wij 
samen tijdens ons 60-jarig bestaan. 

Op 4 december is er een vol 
programma (Zie nieuwsbrief) tijdens 
onze budodag gaan wij zowel 

wedstrijden houden, trainingen 
verzorgen en oud-bestuurders en 

kampioenen in het zonnetje zetten. 
Vier deze dag samen met ons en 
neem deel aan 1 van de activiteiten. 

Tot 4 december, Marco Borst 

Voorzitter Oost Nederland 

 

Oproep 60-jarig 

jubileum District ON! 

Zestig jaar District Oost Nederland, 
zestig jaar judo- en jiujitsu 
geschiedenis! Wij zijn op zoek naar 

uw ervaring. Bent u (of kent u 
mensen, opa’s, oma’s, vaders, 

moeders) een oud vrijwilliger, 
bestuurder of op andere wijze 

betrokken de afgelopen 60 jaar, deel 
dan uw verhaal of anekdote via 
on@jbn.nl  Bent u niet in de 

gelegenheid het via een e-mail te 
verzenden, neem dan contact op met 

W. de Vrught Tel.06-11397311. 
Graag plaatsen we het artikel in de 
volgende nieuwsbrief en indien het 

op tijd binnen is op 4 december 

tijdens een feestelijk moment.  

Het programma voor 4 december: 

• Ochtend Sinterklaas 
Opstaptoernooi met pieten! 

• Middag   Clinics van Mirjam 

van ’t Hul (judo) en Bert van 
Haren (jiujitsu) 

• Aan het einde van de middag 

zal er een receptie zijn voor 
genodigden en huldigen we de 

prijswinnaars 2021 

Versterking District 

Wedstrijd Organisatie 

Commissie gevraagd 

De DWOC is dringend op zoek naar 

versterking van hun team. We zullen 
ons eerst even aan u voorstellen: 

Ons team bestaat uit Milou 
Middelkamp en Tony van den Berg. 
Ondersteund door Joke Visser, 

faciliteren wij de opstaptoernooien en 
DK’s in Markelo. 

Wij kunnen hulp gebruiken bij de 

volgende werkzaamheden: 

- de weging 

- computer/software 
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- hoofdjury 

- omroepen/uitdelen prijzen 
 

Heb jij affiniteit met judo en vind je 
het leuk om zo’n 10 keer per 
seizoen tijdens de wedstrijden te 

komen helpen? 
Neem dan contact op met de 

DWOC: wedstrijdsecretariaaton@gma
il.com 
Of meld je bij de hoofdjury tijdens 

één van de toernooien. 
 

Mattenploeg/extra 

inkomsten voor je club 

Wil jij voor/met jouw club een 

extraatje verdienen? 

De wedstrijdmat vormt een 
essentieel onderdeel van een 
judotoernooi. Na een aantal 

oproepen, maar helaas tot op heden 
geen reactie, voelt het bestuur zich 

genoodzaakt om een beroep op de 
scholen/clubs te doen. Zonder mat, 
kan er niet gejudood worden en vindt 

er geen toernooi plaats. We kunnen 
het niet alleen! Samenwerken om 

een mooi toernooi neer te zetten!  

Per toerbeurt zal een club of school 
samen onder leiding van de DWOC 

de mat leggen en schermen 

aansluiten. Opruimen na afloop hoort 
daar natuurlijk ook bij! Zijn de leden 

van je club verhinderd, organiseer 
dan zelf vervanging. Meer info: 
on@jbn.nl 

Namens de DWOC 

Examens/stages 

 
De inschrijving voor de dan examens 
jiujitsu en judo op 20 november is 
inmiddels gesloten. Er zullen 26 

judo- en 3 jiujitsuexamens 
afgenomen worden deze dag. 

 
In verband met de Covid-19 

maatregelen hebben we langere tijd 
geen examens kunnen afnemen en 
ook geen examinatoren kunnen 

trainen. Het volgende besluit is door 
de JBN genomen: 

- alle examinatorlicenties worden 
automatisch met 2 jaar verlengd; 
- alle oranje kaarten afgegeven vóór 

1 juni 2020 worden met 2 jaar 
verlengd, inclusief de danpunten die 

zijn behaald.  
 
 

Op zaterdag 6 november is er een 
een jiujitsu stage in Markelo. We 

zullen starten om 10 uur en 

stoppen om 12 uur. Examinatoren 
zijn verplicht om hierbij aanwezig 

te zijn. Verschillende thema's zullen 
worden behandeld en hoe er wordt 

beoordeeld tijdens een dan 
examen. De stage zal worden 

gegeven door de gehele DGCJJ en 
is voor iedereen en elk niveau 

toegankelijk. Graag aanmelden 
door te mailen naar 

svenborst12@gmail.com 

 

 
Op zondag 7 november is er een 
examinatoren stage voor de judo. 

Deze stage is ook toegankelijk voor 
judoka's om zo meer inzicht te 

krijgen in hoe er geëxamineerd 
wordt. Welke punten zijn er 
belangrijk zowel bij Kata als eigen 

vaardigheid. De stage is zowel 
praktisch als theoretisch en zal 

worden gegeven o.l.v. Rolf Tijssen. 
Stage kost 5 euro (behalve voor 
genodigde examinatoren) en graag 

van tevoren aanmelden door te 
mailen naar jbnondan@gmail.com   

We wensen iedere kandidaat succes 
met de voorbereiding en het examen.  
 
Namens de DGCJ/ DGCJJ 
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DK-18  
 

Zaterdag 4 september vonden er 

voor het eerst sinds 1,5 jaar weer 

wedstrijden plaats in sporthal "De 

Haverkamp" in Markelo. Het DK -18 

stond op de kalender. Doordat we 

nog steeds te maken hadden met 

richtlijnen van de overheid in 

verband met corona, was het voor 

iedereen even wennen. Zo mocht er 

helaas minder publiek naar binnen en 

moest iedereen een geldige QR-code 

via de corona-app laten zien. 

In het ochtendblok streden 53 

judoka's om de medailles, verdeeld 
over 6 gewichtsklassen. In het 
middagblok waren de overige 38 

judoka's aan de beurt. De nummers 
1-2-3 hebben zich geplaatst voor het 

NK in Den Haag op zaterdag 18 
september.  
 

Opstap en DK-15   
 
Ook voor de beginnende judoka’s is 

het seizoen in Markelo weer 

begonnen. De ochtend werd verdeeld 

in drie blokken met in totaal 180 
deelnemers. Om 09:00 uur begon de 

dag met de -10-jarigen, gevolgd door 
de -12 en tot slot de -15. Alle 
deelnemers werden door middel van 

een medaille beloond voor hun inzet. 
De nieuwe regels waren wel voor 

sommigen lastig om te hanteren, voor 

iedereen weer een leermoment. Op 

zaterdag 30 oktober strijden de beste 

judoka’s uit ON om de titel Nederlands 

Kampioen. Veel succes gewenst! 

 

 

NK-18  

Zeven medailles voor judoka’s uit 
Oost op NK-18 

Maar liefst 7 judoka’s uit Oost-

Nederland hebben een medaille 
gehaald op het NK judo -18 jaar in 

Sportcampus Zuiderpark te Den 
Haag. 
 

GOUD was voor Maud Rikmanspoel -
40 kg. van Stichting Judoteam 

Bijsterbosch en Julia Dekker +70 kg. 
van Budosport Shizentai (zie foto’s). 
ZILVER was voor Linde Hanstede -70 

kg. van Stichting Judopromotie 
Twente. 

BRONS was voor Max Wegdam -50 
kg. en Nohade Riadi -48 kg. van 
Stichting Judosport Oost, Jarno 

Bronsvoord -55 kg. van 
Judovereniging Thag en Tim Winter -

60 kg. van Budosport Shizentai. 
Allen van harte gefeliciteerd met dit 

mooie resultaat!!! 

 

NKT/NK  
 

Op zaterdag 11 september was het 
Topsportcentrum te Almere het 
toneel voor judoka’s om zich te 

plaatsen voor het Medisana NK judo 
2021. Voor de sporters was het van 

belang om bij de eerste acht te 
eindigen in de uitslag, dat plaatsing 
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voor het NK-senioren betekent. 

Hieronder het overzicht van de 
judoka’s uitkomende voor ons district 

Oost-Nederland, die dat gerealiseerd 
hebben. Daarnaast zijn er ook een 
aantal wildcards te vergeven.  

Dames -48: Linda Verhaart (Stichting 
Judosport Oost) 

Dames -48: Nohade Riadi (Stichting 
Judosport Oost/ NN) 
Dames -63: Floor Daamen (Stichting 

Judoteam IJsselmond) 
Dames -63: Maartje Daamen 

(Stichting Judoteam IJsselmond/ NN) 
Dames -70: Naomi Overkamp 
(Stichting Judosport Oost) 

Dames -78: Naomi Loffeld (Nippon 
Judo Achterhoek) 

Heren -90: Thomas van Mourik 
(Stichting Shoganai) 

 

Twee medailles op het NK-18 

Op de eerste dag van het Medisana 
NK judo te Almere was er succes 

voor judoka's van Stichting Judosport 
Oost. Bij de dames -48 kilogram won 
Nohade Riadi brons door in haar 

laatste partij Linda Verhaart te 
verslaan. Bij de dames -57 kilogram 

won Emma Nalbat won haar partij 
om het brons via een arm klem van 
Géneviève Bogers. Van harte 

gefeliciteerd!  

Vier medailles op de tweede dag NK-

judo senioren 
Ook van de tweede dag zijn de 

Nederlandse kampioenen zijn 
bekend. Hilde Jager, en Jelle Snippe 
kregen de gouden medaille 

omgehangen Bij de dames tot 70 
kilogram heeft Hilde Jager van Budo 

Vereniging Hantei haar Nederlandse 
titel met succes verdedigd. Ze won in 
de finale van Silja Kok van Stichting 

Judosport Oost. Na een waza-ari 
score hield Jager, Kok 10 seconden in 

de houdgreep en won zo haar tweede 
Nationale titel. In de categorie tot 78 
kilogram versloeg Renée van 

Harselaar van Stichting Judosport 
Oost Naomi Loffeld met twee waza-

ari’s. Bij de zwaargewichten (+100) 
won Jelle Snippe van Stichting 

Judosport Oost zijn tweede 
Nederlandse titel. In 2019 was hij 
nog de beste in de klasse tot 100 

kilogram. In de finale versloeg 
Snippe, Jur Spijkers die net als bij de 

vorige editie genoegen moest nemen 
met het zilver. Gefeliciteerd allen! 
 

 

 

 

 

Pinautomaat 

Komt u naar Markelo om een 

toernooi of evenement van Judo 

Bond Oost Nederland te bezoeken, 

dan kunt u vanaf heden contant of 

met Pin uw entreegeld betalen. 

 

 

 
 

Entree opstaptoernooi 

Vanaf het volgende seizoen (2022-

2023) bedragen de entreekosten 

voor het opstaptoernooi €2,50 p.p. 
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Open Oost-Nederlands 

jiujitsutoernooi 

Op zaterdag 13 november vindt voor 

de 4e keer het Open Oost 

Jiujitsutoernooi plaats in Sporthal de 

Haverkamp te Markelo. Op dit 

moment hebben er 217 deelnemers 

van 18 sportscholen ingeschreven uit 

Nederland en Belgie. De 

scheidsrechters komen uit Nederland, 

Duitsland en Belgie. De dagindeling 

zal komend weekend bekend worden 

gemaakt. De toernooi leiding bestaat 

uit Judith de Weerd en Sven Borst, 

beide zeer ervaren jiujitsuka’s en 

uitermate gepassioneerd. De 

afgelopen drie edities waren een 

succes. Op naar de vierde! 

Wijziging bestuur 

Per direct neemt Anja Pereboom de 

taken als ad interim secretaris over 

van Henk de Waard. Henk treedt 

terug i.v.m. zijn drukke 

werkzaamheden. Het bestuur wenst 

Henk veel succes met het 

verzorgingstehuis en bedankt Henk 

dan ook voor zijn bijdrage in het 

bestuur van district ON. Anja welkom 

in je tijdelijke functie. 

Uiteraard zijn we op zoek naar een 

secretaris voor het districtsbestuur. 

Heb je affiniteit met budosporten en 

wil je deel uitmaken van ons team, 

neem dan contact op via on@jbn.nl 

of bezoek de website van JBN-ON. 

 

Wijziging DGCJJ 

Per 20 november a.s. legt Judith de 

Weerd haar functie als voorzitter van 

de DGCJJ neer. Judith gaat aan de 

slag in de landelijke 

jiujitsucommissie. Ze blijft wel 

onderdeel uitmaken van het 

districtsbestuur. Judith veel succes 

met je nieuwe uitdaging! Momenteel 

staat er een vacature open voor 

voorzitter van de DGCJJ. 

Agenda 2021/2022 

6-11   Examinatorentraining jijitsu 

7-11    Examinatorentraining judo  

13-11 4e Open Oost nederlands       

           Jiujitsutoernooi 

20-11  Examens 

4-12    Sinterklaas opstaptoernooi  

           Budodag 

29-1    DK-12 en DK-18 

5-2     Technische stage judo/jiujitsu 

5-3      Stage judo/jiujitsu 

12-3    Opstaptoernooi 

9-4      Stage judo/jiujitsu 

16-4    Opstaptoernooi 

7-5      Examinatorentraining jiujitsu 

14-5    DK teams 

15-5    Examinatorentraining judo 

28-5    Examens 

18-6    Budodag (ON) 
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